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A Kistérségi esély és ösztönzés testvériskolai kapcsolat című pályázat megvalósításában a Zalabéri 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a zalaszentgróti Deák Ferenc Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola működött együtt.  
A pályázat keretében a fenti intézményekben szakmai foglalkozásokra, előadássorozatra és tantárgyi 

fejlesztésre került sor. A projektben 50 diák vett részt, közöttük 20 halmozottan hátrányos helyzetű.  

 

Szakmai találkozóra mindkét intézmény esetében 40 alkalommal került sor. E foglalkozások fő témái 

a következők voltak: 

 Zalabér 

o Az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek bővítése  

o Társadalmi veszélyek (A dohányzás, az alkohol és a drog prevenció, a virtuális lét és 

a szexuális élet veszélyei) Prevenció  

o A társadalmi egyenlőség kérdésének fontossága  

 Zalaszentgrót 

o Önkéntesség fontossága 

o Egészséges életmód 

o Generációk közti együttműködés 

 

Tantárgyi fejlesztés történt mindék intézményben 2-2 csoport számára intézményenként 80 órában. 

A fejlesztés keretében felzárkóztatásra és tehetséggondozásra, ezen belül dúsító programok 

megvalósítására került sor a fenti témákhoz kapcsolódóan.  

 

Előadássorozat keretében a zalaszentgróti intézményben 6, a zalabéri iskolában 4 előadást tartottak 

a választott témákhoz kötődően, illetve bemutatkozott egymásnak a két intézmény.  

 

Kirándulások 

A két iskola tanulói 10 közös kiránduláson vettek részt. Ezek a kirándulások hozzájárultak ahhoz, hogy 

a testvériskolai kapcsolat erősebb legyen. Elősegítették, hogy a személyes találkozókon és a nyári 

táborozáson oldottabb legyen a hangulat. Már ezen alkalmakkor barátságok születtek a két a 

intézmény tanulói között. 

 

A bentlakásos foglalkozások nyári táborozás keretében valósultak meg Balatongyörökön. A 

résztvevő 50 tanulóknak a hét nap alatt 3 csoportban összesen 3x17 = 51 szakmai és 18 szabadidős 

foglalkozás volt biztosítva. 

 

4 személyes találkozó került megszervezésre, ahol a tanulóknak szervezett programok mellett a 

pályázatban érintett pedagógusok bemutatták egymásnak a modellszintű jó gyakorlatok működtetését 

és konzultációt folytattak a szakmai foglalkozásokon, tantárgyi fejlesztéseken szerz ett 

tapasztalatokról. 

 
A projekt megvalósítása során folyamatosan kerültek fel a közösen működtetett honlapra a 

bejegyzések, fényképek, információk. 

Összességében 15 közös programra került sor a projekt keretében, melynek során mind a diákok, 

mind a pedagógusok között együttműködés alakult ki. A közös programok megvalósítása hozzájárult a 

gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, 

ismeretanyaguk bővítéséhez. A tanulók és  a pedagógusok számára lehetőséget teremtett arra, hogy a 

sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a 
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résztvevő tanulók kompetenciái, köztük  szociális kompetenciái fejlődtek. A két intézmény között 

szervezett programokon lehetőség nyílt az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos 

helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók  oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett 

tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására. 

 

Elégedettségi mutatók 

 

Elégedettségmérést végeztünk a projekt zárasaként, melyben az alábbiakra voltunk kíváncsiak:  

1. Szakmai találkozók 

a. A szakmai találkozó helye, szervezettsége 

b. A foglalkozások témája 

c. A foglalkozásokon végzett tevékenységek  

2. Kirándulások 

a. A kirándulások szervezettsége 

b. A kirándulások programja 

3. Személyes találkozók 

a. A találkozók szervezettsége 

b. A találkozók programja 

c. Az étkezési lehetőségek 

4. Nyári tábor 

a. A tábor helyszíne 

b. A tábor programja 

c. A tábor szervezettsége 

d. A foglalkozásokon végzett tevékenységek  

e. A szabadidős foglalkozások 

5. Tantárgyi fejlesztés 

a. A foglalkozások helye, szervezettsége 

b. A foglalkozások témája 

c. A foglalkozásokon végzett tevékenységek  

6. Tájékoztatás a projektben megvalósuló programokról  

7. Együttműködés a két iskola között 

 

A megvalósítók és kedvezményezettek 5 fokú skálán értékelhették a projektelemek megvalósulását. 
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A számjeggyel kifejezett értékelés mellett leírhatták a válaszadók, hogy mi az ami tetszett és mi az 

ami nem tetszett számukra projekt során. A következő válaszokat írták: 

Azért éreztem jól magam, mert…. 

Az t tetszett, hogy….. 

 

Diákok 

Sok volt az ismerős és jól éreztem magam 

Sok jó program volt és sok helyre eljutottam. Jó volt a társaság 

Sok baráttal volta együtt, egy helyen 

Nekem minden tetszett 

Jól éreztem magam, mert sok mindenkit megismertem, aki szentgróti  

Nem unatkoztam 

Mert együtt lehettünk a szentgrótiakkal 

Jó programok voltak, sok új barátot szereztem, a két iskola jól működött együtt  

Jó volt a hangulat 

Jó volt a közösség és a programok is jók voltak  

Jó volt a társaság, téma, helyszínek, kirándulások, tábor 

Szép emlékeket kaptam 

 

Pedagógusok 

A gyerekeket jobban megismertem, szakmai munkámhoz sok ötletet kaptam. Erősödtek a saját 

kollégáimmal munkakapcsolataim. Új kollégákat ismertem meg, velük együtt dolgozhattam.  

Lehetőséget kaptam olyan tevékenységek megvalósítására, amelyekkel azonosulni tudtam. A tanórán 

kívüli programok a gyerekeknek sikerélményt, örömet szereztek. Olyan élményben lehetett részük, 

amelyet a program nélkül talán soha sem élnek át. A mindennapi életben felhasználható tudásra, 

információra tettek szert, fejlődött személyiségük. 

 

Mind a minőségi mutatókat, mind a szöveges véleményeket tekintve egyértelműen elmondható, hogy 

a kitűzött célokat elérte a projekt. 
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Indikátorok teljesülése  

 

 Tervezett Megvalósult 

Bevont tanulók száma 50 50 

Bevont halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók száma 
20 20 

Testvériskolai közös programok 

száma 
15 15 

 

 

A tervezett és megvalósult tevékenység összefoglaló táblázata  

 

Tervezett időpont tevékenység sorszám megvalósulás dátuma 

2013. november 18-23. előadássorozat 1. 2013. november 11. - 2014. 
február 28. 

2013. november 18-23. személyes találkozó 
Zalaszentgrót 

1. 2013. november 23. 

2013. november 18-23. előadássorozat 2. 2013. november 23. 

2013. november 11. - 
2014. február 28. 

szakmai találkozók 1-14. alkalom 2013. november 11. - 2014. 
február 28. 

2013. november 11. - 
2014. február 28. 

tantárgyi fejlesztés 2 
csoportban 

1-13. alkalom 2013. november 11. - 2014. 
február 28. 

2014. február 24-28. személyes találkozó 
Zalaszentgrót 

2. 2014. február 24. 

2014. március 1-5. előadássorozat 3. 2014. március 1-5. 

2014. március 1- 2014. 
május 31.  

szakmai találkozók 15-27. alkalom 2014. március 1- 2014. 
május 31.  

2014. március 1- 2014. 
május 31.  

tantárgyi fejlesztés 2 
csoportban 

14-26. alkalom 2014. március 1- 2014. 
május 31.  

2014. március Kirándulás Győr 1. 2014. március 17. 

2014. március  Kirándulás Zalaegerszeg 
színház 

2. 2013. március 31. 

2014. április Kirándulás Budapest 
Galéria 

3. 2014. április 23. 

2014. május Kirándulás Jeli feltételes (4) Helyette Csömödér került 
megvalósításra. 

2014. május  Kirándulás Zalaszentgrót 
uszoda 

5. 2014. szeptember 26. 

2014. május 26-31. személyes találkozó 
Zalabér 

3. 2014. május 26. 

2014. augusztus Nyári tábor   2014. augusztus 11-17. 

2014. szeptember 8-13. előadássorozat 4. 2014. szeptember 8-13. 

2014. szeptember 1. - 
2014. december 31.  

szakmai találkozók 28-40. alkalom 2014. szeptember 8-
december 20. 

2014. szeptember 1. - 
2014. december 31.  

tantárgyi fejlesztés 2 
csoportban 

27-40. alkalom 2014. szeptember 8-
december 20. 

2014. szeptember Kirándulás Budapest 
színház 

6. 2014. december 10. 
Székesfehérváron került 
megvalósításra 
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2014. szeptember Kirándulás Zalaszentgrót 
sportnap 

7. 2015. január 24. 

2014. október Kirándulás Zalaegerszeg 
színház 

8. 2014. november 10. 

2014. október Kirándulás Csömödér feltételes (4) 2014. október 28. 

2014. szeptember Kirándulás Zalaszentgrót 
uszoda 

9. 2014. október 21. Kehidán 
került megvalósításra 

2014. október Kirándulás Zalaszentgrót 
uszoda 

10. 2014. december 29. Kehidán 
került megvalósításra 

2014. december 15-20. személyes találkozó 
Zalabér 

4. 2015. január 29. 

 

 


